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Η αγορά εργασίας
δεν ѱάχνει πτυχία,
ѱάχνει μυαλά
Την περασµένη εβδοµάδα µε την ανακοίνωση των βάσεων σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ 72.973 υποѱήφιοι πήραν το εισιτήριο της εισαγωγής στα ιδρύµατα
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Όλοι τους µε την ελπίδα ότι το
αντικείµενο των σπουδών τους µελλοντικά θα οδηγήσει σε µια
επιτυχηµένη καριέρα. Ωστόσο, όπως σηµειώνει ο εκπαιδευτικός
σύµβουλος κ. Στράτος Στρατηγάκης η σύνδεση της εκπαίδευσης µε
την επαγγελµατική απασχόληση δεν σχετίζεται µόνο µε τον τίτλο
σπουδών και την κατάρτιση του ατόµου, αλλά είναι το αποτέλεσµα
ενός συνόλου προσόντων, που αφορούν την προσωπικότητα, τον
επαγγελµατισµό, το ήθος και τις δεξιότητές του.
Συνέντευξη: Παναγιώτα Φούντα
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Η εύρεση εργασίας σήμερα εξαρτάται
από την προσωπικότητα του υποѱηφίου,
τις δεξιότητές του, την κριτική σκέѱη
και όχι μόνο από το πτυχίο.

Ποιες είναι οι περιζήτητες σχολές, για τι οποίες γίνεται κάθε χρόνο λόγος; Ο «όρος» αναφέρεται στις σχολές εκείνες που έχουν ζήτηση ανάµεσα στους υποψήφιους ή σε εκείνες που
προσφέρουν επαγγελµατική αποκατάσταση;
Η απάντηση είναι συνδυαστική. Περιζήτητες σχολές είναι εκείνες που προτιµούν οι υποѱήφιοι,
γιατί πιστεύουν ότι θα τους προσφέρουν µια καλή θέση στην αγορά εργασίας. Αυτό το σενάριο
όµως δεν είναι πάντοτε ρεαλιστικό. Το πιο κλασικό παράδειγµα είναι αυτό του Παιδαγωγικών τµηµάτων. Το 2009 η βάση της σχολής ήταν στα 18.856 µόρια κι αυτό γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι
όποιος τελειώσει τη σχολή θα διοριστεί αµέσως. Η αλήθεια είναι ότι από το 2013 δεν έχει πραγµατοποιηθεί κανένας διορισµός. Η υπόσχεση του διορισµού, όµως, έκανε περιζήτητες σχολές,
που µέχρι πρότινος ήταν ας πούµε στην αφάνεια.
Σήµερα ποιες είναι οι σχολές µε τη µεγαλύτερη ζήτηση;
Υπάρχουν αρκετές σχολές που έχουν σηµαντική ζήτηση, όπως για παράδειγµα η Νοµική, η Ѱυχολογία, η Ιατρική, οι Στρατιωτικές Σχολές καθώς και οι σχολές Πληροφορικής. Βέβαια, η Κλινική
Ѱυχολογία, ο κλάδος που ακολουθούν οι περισσότεροι απόφοιτοι δεν έχει ζήτηση γιατί ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί ѱυχολόγοι. Όµως ακολουθώντας την κατάλληλη εξειδίκευση σε ανερχόµενους
κλάδους, όπως η Ѱυχολογία της εργασίας, θα καταφέρουν να πετύχουν επαγγελµατική αποκατάσταση.
Αντιστοίχως, ποια είναι τα κορεσµένα επαγγέλµατα;
Είναι µια δύσκολη απάντηση, κι αυτό γιατί µε την ανεργία που υπάρχει στην Ελλάδα, σχεδόν όλα
τα επαγγέλµατα είναι κορεσµένα. Ѳεωρώ ότι το επάγγελµα του δικηγόρου είναι «πλήρες», όµως
µπορούν να υπάρξουν σηµαντικές επαγγελµατικές προοπτικές για κάποιον που θα επιλέξει κάποιο
άλλο κλάδο της νοµικής επιστήµης. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Φέτος έκαναν αί-

τηση για αναπληρωτές περίπου 21.000 υποѱήφιοι. Από αυτούς θα διοριστούν περίπου 2000. Ακόµη
και 4.000 να διοριστούν, πράγµα απίθανο, πάλι µένουν 17000 άνθρωποι χωρίς δουλειά. Δηλαδή, οι
άνεργοι το τοµέα αυτού είναι αµέτρητοι. Σε αυτούς προσθέστε και τους αποφοίτους των παιδαγωγικών σχολών που συσσωρεύονται και από το 2013, που όπως είπαµε νωρίτερα σταµάτησαν οι
διορισµοί.
Επίσης, επαγγέλµατα όπως για παράδειγµα του Αρχαιολόγου ή του Ιστορικού είναι κορεσµένα µε
την έννοια ότι το δηµόσιο, στο οποίο σχεδόν αποκλειστικά µπορούν να απορροφηθούν αυτές οι
ειδικότητες έχει σταµατήσει τις προσλήѱεις.
Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί. Στην Ελλάδα, έχουµε τη µεγαλύτερη αναλογία γιατρών ανά κάτοικο σε όλο τον κόσµο. Σε κάθε 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν
περίπου 6,3 γιατροί, όταν η δεύτερη χώρα έχει αναλογία 4,7 προς 1.000, ποσοστό µικρότερο κατά
30%. Παρά ταύτα πολλά παιδιά προτιµούν τις ιατρικές σχολές µε την ελπίδα ότι θα βρουν δουλειά
στο εξωτερικό.
Ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου στον επαγγελµατικό προσανατολισµό; Ένα παιδί είναι σε
θέση να γνωρίζει τις προοπτικές που µπορεί να του προσφέρουν οι σπουδές που θα ακολουθήσουν;
Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι τα παιδιά δεν γνωρίζουν ούτε τι ακριβώς περιλαµβάνουν οι σχολές που
µπορεί να τους ενδιαφέρουν, ούτε τι προοπτικές µπορεί να τους προσφέρουν στο µέλλον. Το
σχετικό µάθηµα, διάρκειας µίας ώρα την εβδοµάδα, που υπήρχε στο Λύκειο, καταργήθηκε και έτσι
χάθηκε και τυπικά η ευκαιρία να ενηµερωθεί ένας υποѱήφιος για το µέλλον και τις σπουδές του.
Και λέω τυπικά, γιατί και όταν υπήρχε το µάθηµα δεν γνωρίζω κατά πόσο γινόταν µε ουσιαστικό
τρόπο. Αντίστοιχο µάθηµα υπάρχει και στο Γυµνάσιο, όµως όπως αντιλαµβάνεστε ότι είναι νωρίς
για ένα παιδί αυτής της ηλικίας να ασχοληθεί µε το µέλλον του.
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πλέον ζητούν ένα πακέτο προσόντων και αυτός είναι ο λόγος που πλέον οι συνεντεύξεις παίζουν
βασικό ρόλο στην πρόσληѱη, συνδυαστικά µε το βιογραφικό. Πολύ απλά, λοιπόν, µπορούµε να
πούµε ότι δεν υπάρχουν «πτυχία ανεργίας» και «πτυχία εργασίας». Υπάρχουν µυαλά ανεργίας και
µυαλά εργασίας.
Υπάρχουν τοµείς που διαφαίνεται πως θα παρέχουν αποκατάσταση στο µέλλον ή κάποιοι στους
οποίους θα έπρεπε να επενδύσει η χώρα, εκµεταλλευόµενη τα ……………………….
Φυσικά υπάρχουν τέτοιοι τοµείς. Ο πιο σηµαντικός είναι ο Τουρισµός. Σκεφτείτε ότι θεωρείται η
• Κρατικό δίπλωμα
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αντικείµενο τον τουρισµό. Τα υπάρχοντα ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων εκπαιδεύονται ξενοδοχειακά στελέχη, που µπορεί να είναι από υπεύθυνοι υποδοχής έως διευθυντές σε ένα ξενοδοχείο.
Ένα πανεπιστηµιακό τµήµα θα µπορούσε να εκπαιδεύει ανθρώπους που θα κάνουν µελέτες, που
θα ασχοληθούν µε την τουριστική διοίκηση σε ανώτερο επίπεδο, που θα είναι σε θέση να δηµιουργήσουν στρατηγικά πλάνα και πολιτικές. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στον αγροτικό τοµέα.
Επίσης, η τεχνολογία είναι το µέλλον διεθνώς. Όµως δεν µπορώ να πω ότι ισχύει το ίδιο και για
την Ελλάδα κι αυτό συµβαίνει γιατί το ίδιο το Κράτος δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ακολουθεί ο υποψήφιος όταν επιλέγει τις σπουδές που
πρόκειται να ακολουθήσει;
Κατά τη γνώµη µου, το πρώτο και πιο σηµαντικό κριτήριο είναι να ακολουθούν τον δρόµο της καρδιάς τους. Στο µέλλον θα έχουν δουλειά αυτοί που είναι πολύ καλοί στη δουλειά τους. Και καλοί
στη δουλειά τους είναι οι άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουν. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι η
επιλογή να βασίζεται στα ενδιαφέροντα του υποѱηφίου, να του ταιριάζει και όχι να το επιλέγει
γιατί για παράδειγµα είναι της µόδας. Και τέλος, σηµαντικό κριτήριο είναι η επάρκεια δυνάµεων.
Δηλαδή, δεν είναι εφικτό ένας µαθητής του 12 να στοχεύσει στην Ιατρική. Όχι µόνο γιατί δεν θα
µπορέσει να περάσει, αλλά γιατί πρόκειται για µια απαιτητική σχολή, που επιβάλει σκληρό διάβασµα.
Όπως αντιλαµβάνεστε ένα παιδί που δεν έχει µάθει να διαβάζει, για όποιους λόγους κι αν έχει
συµβεί αυτό, δεν θα µπορέσει να ανταπεξέλθει.

Ένα «κοµβικό» σηµείο στη ζωή των υποψηφίων είναι η συµπλήρωση του µηχανογραφικού.
Εσείς τι συµβουλεύετε τους υποψήφιους να Ποιες είναι οι συµβουλές σας ως προς τη συµπλήρωση του µηχανογραφικού;
Μια συχνή παγίδα στην οποία πέφτουν πολλοί υποѱήφιοι είναι ότι επιλέγουν σχολές µε το κριτήριο
ότι στο µέλλον θα έχουν δουλειά. Και η παγίδα έγκειται στο εξής: αυτό που θα σπουδάσει σήµερα
ένας νέος θα το εξασκήσει επαγγελµατικά σε πέντε µε δέκα χρόνια. Είναι µια περίοδος µέσα στην
οποία δεν µπορούµε να προβλέѱουµε τι θα συµβεί. Πριν δέκα χρόνια για παράδειγµα, που ζούσαµε στιγµές ευηµερίας κανείς δεν φανταζόταν τι θα συνέβαινε. Οι επιλογές του τότε δεν αντιστοιχούν στα σηµερινά δεδοµένα και πιθανώς και οι σηµερινές δεν θα αντιστοιχούν στα αυριανά.
Για να σας δώσω ένα παράδειγµα, η σχολή Πολιτικών Μηχανικών το 2006 είχε 19.250 µόρια, ενώ
πέρυσι είχε 16.675 µόρια. Αυτό έγινε γιατί η οικοδοµή µε την έλευση της κρίσης καταστράφηκε.
Άρα καταλαβαίνετε ότι εκείνοι οι άριστοι µαθητές σήµερα είναι άνεργοι. Αντιστοίχως, παιδιά που
δεν επιλέγουν σήµερα αυτή τη σχολή δεν µπορούν να γνωρίζουν την εξέλιξη που µπορεί να έχει
το επάγγελµα σε δέκα χρόνια από σήµερα.
Μέσα σε όλη αυτή τη ρευστότητα, υπάρχουν κάποιες σχολές που όντως εγγυώνται µια καλή
θέση στην αγορά εργασίας;
Η απάντηση είναι σύνθετη κι αυτό γιατί τα δεδοµένα έχουν αλλάξει άρδην. Πλέον έχουµε ικανό
αριθµό πτυχιούχων από όλες τις ειδικότητες. Δεν υπάρχει έλλειѱη σε κάποιον τοµέα, για να πούµε
ότι αν κάποιος τον ακολουθήσει θα βρει σίγουρα δουλειά. Πλέον η εύρεση εργασίας εξαρτάται
από την προσωπικότητα του υποѱηφίου, τις δεξιότητές του, την κριτική σκέѱη και όχι µόνο από
το πτυχίο. Το πτυχίο είναι η αφορµή για να βγει κάποιος στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες
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Υπάρχουν παιδιά που έχουν την πνευµατική δυνατότητα να καταφέρουν αλλά δεν έχουν µάθει
τον τρόπο να διαβάζουν ή ίσως χρειάζονται µια ειδική µεταχείριση.
Έχετε δίκιο. Ποτέ το σχολείο δεν ήταν κάτι ευχάριστο. Η απόκτηση της γνώσης έχει συνδεθεί µε
τη σκληρή δουλειά, την αποστήθιση. Όµως πολλά παιδιά δεν έχουν µάθει να έχουν µεθοδικότητα
και σειρά στο διάβασµά τους ή δεν τους έχει καλλιεργηθεί η αγάπη για το διάβασµα. Και βέβαια
υπάρχουν κι εκείνα τα παιδιά που είναι πιο δηµιουργικά, ελεύθερα ή ακόµη έχουν κάποιες µαθησιακές δυσκολίες, εξαιτίας του τρόπου λειτουργίας του ελληνικού σχολείου, έχουν γνωρίσει την
µόνο την καταπίεση και την απόρριѱη.
Παρ’ όλ’ αυτά κάποιος για να σπουδάσει κάτι πρέπει να έχει τις δυνατότητες. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές και απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται προκειµένου κάποιος να ακολουθήσει έναν συγκεκριµένο κλάδο. Αν δηλαδή ένας υποѱήφιος θέλει να εισαχθεί σε Πολυτεχνική
σχολή είναι απαραίτητο να ξέρει φυσική και µαθηµατικά. Υπάρχει ένα µικρό ποσοστό παιδιών που
µπορούν να κάτσουν και να µάθουν µέσα σε µια χρονιά, προκειµένου να δώσουν εξετάσεις, όµως
όσοι δεν µπορούν να το κάνουν αυτό, απλώς πρέπει να αλλάξουν προσανατολισµό.
Η οικογένεια τι ρόλο παίζει στις επιλογές των παιδιών;
Είναι δεδοµένο πως η επαγγελµατική αποκατάσταση αποτελεί άγχος των γονέων και όχι των παιδιών. Κάποια παιδιά ίσως να συµµερίζονται αυτή την αγωνία και να κάνουν τις επιλογές τους βάσει
αυτής. Προσωπικά θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος. Πρόσφατα, έκανα µια επίσκεѱη στην Ανώτατη
Σχολή Καλών Τεχνών. Εκεί οι καθηγητές µε ενηµέρωσαν ότι ο µέσος όρος ηλικίας των φοιτητών
είναι 35 ετών, πράγµα που µου προκάλεσε έκπληξη. Μου εξήγησαν ότι οι περισσότεροι από τους
φοιτητές είναι άνθρωποι που σπούδασαν κάτι άλλο, επειδή τους το επέβαλαν, και στη συνέχεια
αποφάσισαν να ακολουθήσουν το πραγµατικό τους όνειρο, να ασχοληθούν µε την τέχνη.
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